GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-én
14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: -/2018.
Határozatok száma: 5, 6, 7, 8/2018.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 12-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
5
6
7
8

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Kódja
Z1
Z1
Z1
Z1

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja
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2/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-én 14,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége
Gétye, Kossuth L. 4.
Jelen vannak: - Talabér Lászlóné polgármester
- Bánhegyi Péter alpolgármester
- Böőr Lajos
- Salamon László képviselők
/5 fős testületből 4 fő/
Távol maradt: - Zanati Ervin képviselő /1 fő/
Meghívott:

- Hegedüs Lóránt aljegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Talabér Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 4 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének
előterjesztése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
2./ Gétye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
4./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének
előterjesztése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a költségvetés tervezetét.
A képviselő-testület a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2018. évi
költségvetését 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, az együttes ülésen elfogadásra
javasolta

2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a költségvetés tervezetét.
A képviselő-testület a Zalaapáti Közös Önkormányzti Hivatal 2018. évi költségvetését 4 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, az együttes ülésen elfogadásra javasolta.

2./ Gétye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, kiegészítésül elmondta, hogy
a falugondnoki busz 9 éves, cseréje már fontos lenne, de ezt csak pályázati támogatással lehet
megvalósítani.
Hozzászólások:
Salamon László képviselő: elmondta, hogy a képviselőknek eddig nem volt tiszteletdíj
megállapítva, ezt most sem kellene, de javasolja a képviselői tiszteletdíj bruttó összegével
megegyező támogatást nyújtani a Gétye Baráti Kör Egyesületnek. Ennek összegét 10.000,Ft/hó/fő javasolja meghatározni.
Böőr Lajos képviselő: támogatja a javaslatot.
A kévpiselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
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5/2018.(II.12.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –
a Gétye Baráti Kör Egyesület részére 360.000,- Ft támogatást biztosít 2018. évi
költségvetése terhére.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Salamon László képviselő: Javasolja a könyvtáros megbízási díját 5000,- Ft-tal megemelni.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
6/2018.(II.12.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete –
Horváth Lászlóné /Gétye, Hadnagy utca 19./ könyvtárosi megbízási díját bruttó
22.340,-Ft/hó összegben határozza meg 2018. január 1-től.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítására.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúalg/ az alábbi határozatot hozta:
7/2018.(II.12.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-ban foglaltak alapján
kijelenti, hogy az önkormányzatnak 1 évet meghaladó lejáratú kölcsöntartozása
nincs, így adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége e
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan jelenleg nemleges.
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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4./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása.
Előadó: Talabér Lászlóné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
8/2018.(II.12.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat képviselő-testülete
Gétye község főállású polgármesterének 2018. évi szabadságolási ütemtervét
az alábbiak szerint elfogadja:
2018. március 5-9.
5 munkanap
2018. április 9. - 13.
5 munkanap
2018. május 7-11.
5 munkanap
2018. július 23.- augusztus 3.
10 munkanap
2018. szeptember 3-7.
5 munkanap
2018. október 24-31.
6 munkanap
2018. december 21.-28.
3 munkanap
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 14 óra 55 perckor bezárta.
Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

